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Euskaltzain kideak,

Jaun-andereak, arratsalde on!

Berehala erran behar dizuet Soubelet jaunak jakin arazi didala ezin eto
rri dela; eri delakotz; eta, beraz, hasiko dugu gure bilkura idekia Gratien Al
bert Goyheneche-ren ohoretan, agurtzen ditudalarik areto honetan dauden pre
sona guziak. Eskerrak bihurtzen dizkiet Donibane Lohizuneko auzapez
andereari eta haren auzapez-orde den Soubelet jaunari eskaini digutelakotz are
to nagusi hau egun guziko, goizean gure hileroko bilkurarentzat, aratsaldean
eginen dugun omenaldi honentzat, ahantzi gabe ekitaldi hau bukatzean hurru
pafio bat eskainia izanen zaigula.

Goyheneche jaun medikua sortu zen Donibane Lohizunen 1847ko mar
txoaren 5ean eta zendu 1900eko urtarrilaren 18an, ez zituela oraindik bete 53
urte. Gazte gazterik zendu zen, beraz; gazte-gaztea zela ere Donibaneko au
zapez izendatua izan zelarik lehen aldikotz 1888an, 41 urtetan. Bi aldiz ez
kondu zen. Lehenik Aihertar batekin, Philomene Londaitz zeritzana, eta, alar
gundu-eta, Hegoaldeko Maria de los Dolores Petra Gonzalez de Zorrilla
anderearekin.

XIX. mendeko azken hamarkada berezia izan da Donibane Lohizunen,
sekulako gataskak gertatu baitziren "xuri" eta "gorri"-en artean.

Xurietan zagon Goyheneche medikua, auzapez 1888an, bainan gobemuak
baztertua 1890an; berriz auzapez 1892an; baztertua berriz ere 1896an; auza
pez hirugarren aldikotz urte berean eta hil artio.

Bainan nik baino hobeki Manex Goyhenetche historialari eta euskaltzain
urgazleak erakutsiko digu zer izan den orduko giroa, ez bakarrik Donibane
Lohizunen, baina Iparralde osoan.
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Goyheneche medikua auzapez zelarik, Donibane Lohizunek ezagutu zi
tuen hiru biltzar haundi. Lehena, 1892an. Egin zitzaion omenaldi ospetsua An
toine d'Abbadie jaunari, izendatua izan zelakotz, hain zuzen, Pariseko "Aca
demie des Sciences" delakoaren presidenta. Omenaldi horretan parte hartu
zuten Euskal Herriko zazpi probintzietako agintari eta kultura taldeek. Ala
baina, Antoine d'Abbadie -orduan 82 urte zituen-, Lore Iokuen sortzaileak,
Euskal Herri osoan hedatu zituenak, merezi zuen holako omenaldia. Ezin
ahantzizko bestak izan ziren, "Zazpiak bat" aldarrikatu zuela Antoine d'Ab
badie-k bere eskerrezko mintzaldian.

Bi urteren buruan, 1894ean Donibane Lohizuneko herriko etxeak antola
tu zituen euskal bestak Antoine d'Abbadie eta Serbiako erregina Nathalie-ren
babespean. Orduan ere pilotariak, euskal dantzariak, bertsulariak jokatu ziren
ahantzi gabe Lore Iokoetara igortzen ziren bertsuak. Dudarik gabe, Donibane
Lohizune agertzen da euskal kulturaren bihotz gisa. Are gehiago 1897an bil
du zirelarik orduko euskaltzaleak "Le Congres de la Tradition basque" deitua
izan zen biltzar nagusian, haren aktak agertu zirela bi urteren buruan, 1899an.
Horiek guziak aipatuko ditu Mikel Zalbide euskaltzain urgazleak, jakinik ha
markada horren ondorioak gauzatuko zirela Hegoaldeko eta Iparraldeko eus
kaltzaleak bilduz Hendaian 1901ean eta Hondarribian 1902an, bi kongresu fa
matuetan.

Nola ez aipa xuri-gorrien arteko gatasketan agertzen zirela Donibane
Lohizunen bi auzapez, bat gorria, Martin Guilbeau, bertzea xuria Gratien Al
bert Goyheneche, biak euskaltzaleak, haundizki euskaltzaleak, bakoitzak bere
eginahalak eginez euskararen eta euskal kulturaren aIde.

Horretan bururatzen dut ene mintzaldia, hitza emanez lehenik Manex
Goyhenetche-ri eta gero Mikel Zalbide-ri, eskerrak bihurtuz bati nola bertze
ari bien emaitzaren gatik eta halaber errepikatuz eskerrak Donibane Lohizu
neko hiriari eman diguten harreraren gatik, agurtuz ere Xabier Aizpurua, Kul
tura saileko Hizkuntza Politikako Sailburu-ordea, gutartera etorririk.
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